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ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

م ﺪا و ﺪ ﻮحو ﻗ ﻢ

١

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ و رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻫﺸﺪار اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﺆال در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان  ٢٢ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ .ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ رو ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﺎد

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ

و دوم از ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﻗﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  ١٣٧٢در ﻫﺮ ﺳﺎل ﭼﻬﺎر

دارد؟ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

ﺷﻤﺎره و ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﮐﺸﻮر و رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺸﻮر

در اﯾﻦ  ٨٢ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎن و دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

و ﻫﺸﺪار در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ.

) ،(١-٣دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺟﺎﻟﯽ ) ،(۴-١١دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻃﺎﻟﺒﯽ )،(١٢-١۴

ﻋﻠﻮم ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺴﯿﺎری

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖﺳﺎز ) ،(١۵-٣۶دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ )،(٣٧-۵٢

از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در دو

دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﺟﺒﺎری ) ،(۵٣-۶١دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺧﺎﻟﺪی )،(۶٢-٧٠

وﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﺪﻻل اﻓﺮاد

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ) ،(٧١-٧۶دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻪ اﯾﺮانﭘﻨﺎه ) (٧٧-٨٢ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮ .اﯾﻦ دو ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی

ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﯾﮏ از آن اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﺑﺰرﮔﻮاران دﯾﮕﺮی در ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﻼ ک ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ اﻋﻢ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم آﻣﺎری در

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ

اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ،ﯾﻌﻨﯽ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی در

اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ارﺗﻘﺎی ﻓﻨﺎوری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ

ﻋﻠﻮم آﻣﺎر و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ )از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی داﺧﻠﯽ و

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻤﯽﻧﮕﺮ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ -ﻫﻢ در آﻣﻮزش و ﻫﻢ در ﭘﮋوﻫﺶ -ﻏﻠﺒﻪ

ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺐ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ،ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻣﺎری ،ﮔﺰارش

و ﻧﻤﻮد ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ( ،ﻃﺮح ﻧﻈﺮات و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در راﺑﻄﻪ

آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﯾﺪﮔﺎه

ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﺎری و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﺗﻮان

آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ،اﺷﺎﻋﻪ اﺧﺒﺎر و ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ آﻣﺎری

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﺸﻮر ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم آﻣﺎری و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ و

در دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﯽﻧﮕﺮ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد

ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻼت  ISIﯾﺎ  ISCﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ اﻋﻀﺎی

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺶ

ﺧﻮد و ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان آﻣﺎر در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری

ﻋﻠﻮم ،ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ

ﮐﺸﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻏﻨﯽﺗﺮ ،ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ و ﺑﻪروزﺗﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اول اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ

آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن

و ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و در اﻧﺘﺸﺎرات آﻧﻬﺎ درج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،

ﺧﺒﺮی ،ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺿﺮﯾﺐ

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ

اﺳﺘﻨﺎد و ارﺟﺎع ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ

ﺳﻬﻢ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﯾﺎری دﻫﯿﺪ.

رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

٢
وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺎم ﻧﻮر

ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﮐﻨﮑﻮر اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و از ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ادﺑﯿﺎت و

ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ رﺷﺘﻪ »ﻋﻠﻮم« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و در ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻦ زﯾﻮﯾﺮز  ١ﮐﻪ ﺟﺰو ﮐﺎﻟﺞﻫﺎی

ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻠﻂ ﺟﺎﯾﮕﺎه و رﺳﺎﻟﺖ

ﻣﻄﺮح داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻤﺒﺌﯽ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻮل ﺷﺪم .آن ﺳﺎل از ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه داﻧﺸﺠﻮ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪی وارد

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻗﺒﻮل ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﺑﯿﻦ

ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺨﺒﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن

دو ﮔﺮاﯾﺶ »رﯾﺎﺿﯽ« و »زﯾﺴﺖ« ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺿﯽ رﻓﺘﻢ.

ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

در ﮔﺮوه ﻣﺎ از ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدﯾﻢ .در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،دوﺑﺎره

ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد

در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺑﺎر رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ

ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮع را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در آﻣﻮزش،

)ﻣﻬﺎد( و ﻓﯿﺰﯾﮏ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ رﯾﺎﺿﯽ

ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزﻣﻪ ارﺗﻘﺎ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﻣﺎﻟﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎ در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ و زﻣﯿﻦ

ﺑﺮﺗﺮ و ﺧﻮدداری آﻧﻬﺎ از ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﭘﻮﻟﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوﻧﺪ.

اﻋﻄﺎی اﺳﺘﻘﻼل داﺧﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

در ﺳﺎل  (١٣۴٠) ١٩۶١ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ

در ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار

ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺷﺪم .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﮔﯿﺮد (١) :راهاﻧﺪازی دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺪی

آزﻣﻮن ورودی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٩۶١وارد ﻣﻘﻄﻊ

و دﻗﯿﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﮥ آﻣﺎر در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺷﺪم .از ﺣﺪود  ٢٠ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در آن

ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ (٢) .اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت

ﺳﺎل ﻗﺒﻮل ﺷﺪﯾﻢ ٣ ،ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدﯾﻢ .دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﻋﻼوه

ﻋﻠﻤﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی،

ﺑﺮ اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﻃﻮل دوره ،در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺎل ﺷﺶ اﻣﺘﺤﺎن

ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﻧﻈﺮی  ٣ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺆالﻫﺎی آن در ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺮح و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﺪ

ﻟﺬا در ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

را در ﺷﺶ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،دو اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ  ۶ﺳﺎﻋﺘﯽ

ﻋﻠﻤﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

در دو روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ١٩۶٣ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن آﻣﺎر اﯾﺮان
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺎهﺑﺎﻧﻮ ﺗﺎﺗﺎ

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم .ﺳﭙﺲ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮی
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮدو  ٢در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رﻓﺘﻢ و در ژاﻧﻮﯾﻪ  (١٣۴۶) ١٩۶٧ﺑﺎ ﻣﺪرک
دﮐﺘﺮی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم .در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ دروس ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ،
 ۴۵واﺣﺪ درﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ١۵درس  ٣واﺣﺪی را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۵درس رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪوﯾﮋه

زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه رﯾﻮاز ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﮔﺬراﻧﺪم .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی واﺣﺪ ﻧﺪاﺷﺖ.

F Rivaz@sbu.ac.ir
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺪدی ،ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
• ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎً ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎرﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽﺗﺎن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
در ﺳﺎل  (١٣٢١) ١٩۴٢ﯾﻌﻨﯽ در وﺳﻂ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و در اوج ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻨﺪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم .ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺪرم
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺎدرم ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﻮد .دوران ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  ١٢ﺳﺎل
ﺑﻮد و در ﺳﻦ  ١۵ﺳﺎﻟﮕﯽ در ) (١٩۵٧دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ .آن زﻣﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﻮد و در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن دوره رﺷﺘﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ورود
Xavier’s

1 St.

2 Purdue
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• ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ در رﺷﺘﻪ آﻣﺎر اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﻴﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺘﮥ آﻣﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﻨﺪ ﺟﺰو رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد و در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دروس آﻣﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ
آﻣﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ.

٣
ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﮐﺮدم .در ﺑﻬﻤﻦ  ١٣۶۶دوﺑﺎره ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٧۴اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻢ .در ﻣﻬﺮ
 ١٣٧۴ﺑﺨﺶ آﻣﺎر در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و از آن زﻣﺎن ﻣﻦ
ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻢ.
• ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ،در ﺗﺪرﻳﺲ آﻣﺎر از دادهﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﻴﺰ در

• ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﺷﻤﺎ در آﻣﺎر در آن زﻣﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
• ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺧﺬ دﮐﺘﺮی اﻗﺪام ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﺑﺮای ﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدم ،ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی

ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻛﻨﻴﺪ؟
از ﺗﺮم اول داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯿﻨﯽﺗﺐ  ۵آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪﻫﺎی
ﺧﻮب و ﺑﺪ دادهﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺗﻌﺪادی ﻓﺮﻣﻮل.

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺬﯾﺮش دادم .از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ

• ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاع ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮدو ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل
 ١٩۶٣ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻻﻓﺎﯾﺘﯽ  ٣در اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻨﺪﯾﻨﺎ  ۴رﻓﺘﻢ.
• ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ دﻛﺘﺮی در ﻛﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪﻳﺪ؟

ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ! ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮاردادی اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪم

•

و ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدم.
• آﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺪرﯾﺲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری ﻫﻢ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ؟
در آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،اﺳﺘﺎدان آﻣﺎر ﺑﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .در ﺗﺪرﯾﺲ
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺷﻮﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﮔﺎﻫﯽ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.

ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﮑﺎری

• آﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪای ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر وارد

ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎورهﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎرﺑﺮدی آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از آﻧﻬﺎ
در ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
• ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﯾﺪ و در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪﯾﺪ؟
در ﺳﺎل  (١٣۵١) ١٩٧٢از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دﻋﻮت داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻣﻬﺮ ) ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ( ﺑﺎ ﻗﺮارداد دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم .ﺑﻪ اﯾﺮان ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺑﻤﺎﻧﻢ و در ﺳﺎل  ١٣۵۴ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮان ﺷﺪم .ﭼﻮن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ،اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﭘﺲ
از آن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدم ﺗﺎ در ﺳﺎل ١٣۵۶
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﯾﺮان رﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ
آﻣﺎر ﺑﺎ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﯾﺮان ﻣﻨﺤﻞ
ﺷﺪ و اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل  ١٣۶٣ﺑﺮای
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﻬﺖ
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮوم .ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮب در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ

ﺷﻮﻧﺪ ،دارﻳﺪ؟
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﺟﺒﺎر وارد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ،
...
• ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ از آﻣﺎر در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪﻧﺪ؟
اﻣﺮوزه ﺷﺎﯾﺪ  Financial Statisticsو .Data Mining
• ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از آﻣﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻳﺪ؟ ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮ،
ورزش ،ادﺑﻴﺎت ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ؟
ادﺑﯿﺎت ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻫﻨﺮ! ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
• درﺑﺎره اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﭼﻪ ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺻﯿﻪای دارﯾﺪ؟
اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر در ﻋﻤﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ.
• در اﻧﺘﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
3 Lafayette
4 Indiana
5 MINITAB
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۴
آرزو دارم ﻫﻤﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر زﯾﺮ رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ :ﻧﻮرﻣﻦ درﯾﭙﺮ ،ﺟﻮرج ﺳﯽ .ﺗﯿﺎﺋﻮ

رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻣﺎر را ﺧﻮب ﻓﻬﻤﯿﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی رﺷﺘﻪﻫﺎ،

ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی ﻣﻬﻢ :ﻣﺪال ﺷﯿﻮﻫﺎرت ) ،(١٩۶٨ﺟﺎﯾﺰۀ ﯾﺎدﺑﻮد وﯾﻠﮑﺰ ) ،(١٩٧٢ﻣﺪال

ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﯿﺰﯾﮏ را ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺮ رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ

ﮔﺎی )ﻧﻘﺮهای  ،١٩۶۴ﻃﻼﯾﯽ .(١٩٩٣

ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻣﺎر ﯾﮏ ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ و اﻗﻼ دروس ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر را

ﺟﻮرج ای .ﭘﯽ .ﺑﺎﮐﺲ

ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎدان ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و  ....اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را

ﺟﻮرج ادوارد ﭘﻠﻬﺎم ﺑﺎﮐﺲ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ) ١٨اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٩-٢٨ﻣﺎرس

ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ.

 (٢٠١٣آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ،

ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ آﻣﺎر ﺟﻬﺎن
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ ،ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

mrmeshkani@gmail.com
ﺟﻮرج ای .ﭘﯽ .ﺑﺎﮐﺲ
ﺟﻮرج ادوارد ﭘﻠﻬﺎم ﺑﺎﮐﺲ ﯾﮑﯽ از
آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ-آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﭘﺮ ﺑﺎر داﺷﺖ و آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ارزﺷﻤﻨﺪی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﺎر در اﯾﺮان وی را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب
”ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل” و ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﺎﮐﺲ-ﮐﺎﮐﺲ،

ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺑﺎﮐﺲ-ﻣﻮﻟﺮ...،

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﯿﺰی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎﮐﺲ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی زﯾﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد :آﻣﺎر ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺮان )وﯾﺮاﺳﺖ دوم ،(٢٠٠۵
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮل )وﯾﺮاﺳﺖ ﭼﻬﺎرم  ٢٠٠٨ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻠﯿﻢ
ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ و ﮔﺮﯾﮕﻮری ﺳﯽ .راﯾﻨﺴﻞ( و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﯿﺰی در ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری )،١٩٧٣
ﺑﺎ ﺟﻮرج ﺳﯽ .ﺗﯿﺎﺋﻮ(.
ﻧﺎم وی ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺎﮐﺲ-ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ ،ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎﮐﺲ-ﮐﺎﮐﺲ،
ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﮐﺲ-ﺑﻨﮑﻦ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﺎﮐﺲ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻧﻮرﻣﻦ آر.
درﯾﭙﺮ درﺑﺎرۀ روشﺷﻨﺎﺳﯽ روﯾﮥ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ”اﺳﺎﺳﺎً ﻫﻤﮥ ﻣﺪلﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪﻧﺪ”.
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ
وی در ﮔﺮﯾﻮﺳﻨﺪ ،ﮐﻨﺖ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن زاده ﺷﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ
در رﺷﺘﮥ ﺷﯿﻤﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮار دادن
ﺟﺎﻧﻮران ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻌﺮض ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺑﺮای ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺮای
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﺶ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ،آﻣﺎر را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﺮا

ﮐﺘﺎب ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ از  ١٩٧١ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﯾﺮاﺳﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺎزار ﺑﻮده

ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در ﮐﺎﻟﺞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮد و درﺟﮥ

اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﺎل ١٣۵٣ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﺮاﺳﺖﻫﺎی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر را درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺖ .درﺟﮥ دﮐﺘﺮیاش را ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

اﺻﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ از وﯾﺮاﺳﺖ

اﯾﮕﺎن ﭘﯿﺮﺳﻮن در  ١٩۵٣از داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن اﺧﺬ ﮐﺮد.

ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ از ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه

ﺑﺎﮐﺲ از  ١٩۴٨ﺗﺎ  ١٩۵۶ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻣﺎرﺷﻨﺎس در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی روﺳﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ... ،ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺟﻮرج ﺑﺎﮐﺲ در ﻣﺎرس  ٢٠١٣درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮدی از وی ﺷﺮح ﺣﺎل

اﺳﺘﺎد ﻣﯿﻬﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در راﻟﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

وی را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن رﻓﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .راهاﻧﺪازی

زاد ١٨ :اﮐﺘﺒﺮ  ،١٩١٩ﮔﺮﯾﻮﺳﻨﺪ ،ﮐﻨﺖ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﻣﺠﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻣﺘﺮﯾﮑﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ.

ﻣﺮگ:

 ٢٨ﻣﺎرس ) ٢٠١٣در ﺳﻦ  ٩٣ﺳﺎﻟﮕﯽ( ،ﻣﺪﯾﺴﻮن ،وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ،

ﺑﺎﮐﺲ در  ١٩۶٠ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ-ﻣﺪﯾﺴﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه آﻣﺎر را

اﯾﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺘﺤﺪه

اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﮐﺮﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﻼس اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ :اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺷﺪه )اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ-

ﺗﺨﺼﺺ آﻣﺎر :ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ،آﻣﺎر ﺑﯿﺰی ،ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺴﻮن اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﺪ (.ﺑﺎﮐﺲ و ﺑﯿﻞ ﻫﺎﻧﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮهوری را در

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ :ﮐﺎﻟﺞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻟﻨﺪن

 ١٩٨۴در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ-ﻣﺪﯾﺴﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺲ رﺳﻤﺎً در ﺳﺎل

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :اﯾﮕﺎن ﭘﯿﺮﺳﻮن و اچ .او .ﻫﺎرﺗﻠﯽ

 ١٩٩٢ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ :روشﺷﻨﺎﺳﯽ روﯾﮥ ﭘﺎﺳﺦ ،روش ﺑﺎﮐﺲ-ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ ،ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎﮐﺲ-

ﺑﺎﮐﺲ در  ١٩٧٨ﺑﺎ ﺟﻮآن ﻓﯿﺸﺮ دوﻣﯿﻦ دﺧﺘﺮ از ﭘﻨﺞ دﺧﺘﺮ ﻓﯿﺸﺮ ازدواج ﮐﺮد.

ﮐﺎﮐﺲ ،ﺑﺎﮐﺲ-ﻣﻮﻟﺮ...،

ﺟﻮآن ﻓﯿﺸﺮ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﮐﺲ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻓﯿﺸﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

ﻣﺘﺄﺛﺮ از :راﻧﻠﺪ ﻓﯿﺸﺮ

ﺑﺎﮐﺲ در  ١٩٨۵ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺮ ﮐﻮﯾﺴﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺴﺖ .وی در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨ﻣﺎرس

۵

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢
 ٢٠١٣درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ  ٩٣ﺳﺎل داﺷﺖ.

ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺗﺼﺎدﻓﯽ اراﻳﻪ ﺷﺪه را در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ورود ﻳﮏ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺪل

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪای :ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه

ﺑﺎﮐﺲ در  ١٩٧٨ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻣﺎر و در  ١٩٧٩ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

در اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﻧﻴﺎز

رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .در  ١٩۶٨ﻣﺪال ﺷﯿﻮﻫﺎرت را از اﻧﺠﻤﻦ

ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮان ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل و

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .در  ١٩٧٢ﺟﺎﯾﺰۀ ﯾﺎدﺑﻮد وﯾﻠﮑﺰ از ﺳﻮی

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮐﺮدن زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.

اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻣﺎر ﺑﻪ وی اﻫﺪا ﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان اﻓﺘﺨﺎری در ﺳﺮی

اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم آر .ای .ﻓﯿﺸﺮ در  ١٩٧۴و اﻫﺪای ﻣﺪال ﮔﺎی از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ

ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری

ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در  ١٩٩٣ﺟﺰو اﻓﺘﺨﺎرات وی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺲ در  ١٩٧۴ﺑﻪ

ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات

ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﻋﻠﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎ و در  ١٩٧٩ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ

ﻋﻠﻤﯽ را در ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ دارا ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ در ﺣﺎل

ﻣﻘﺎﻟﻪ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد اﺳﮑﻨﺪری ،ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ

ffeskandari@yahoo.com
ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ آﻣﺎر

اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﯽ در اﻳﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد ﻓﺎرغ
از ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻗﻌﯽ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺼﻮب ﺷﺪه و
ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﻳﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﻳﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﻳﮏ ﻋﻠﻢ ﺧﺎص
اﻧﺠﺎم و اراﻳﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺣﺘﻤﺎ در اداﻣﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺣﺎل

ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎری

اﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ

و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ

و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در

ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮاﮐﺰی در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ

ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون

ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪات

ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺸﺎورزی،

ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮا

اوﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ رو اﺳﺖ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه

ﮐﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.

در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت

ﻣﯽرﺳﺪ ﻳﻜﯽ از ﻣﺮاﻛﺰ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده

راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اراﻳﻪ

از آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.

ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶآﻣﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ را اﻓﺰاﻳﺶ

زﻳﺮا ازﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

داد؟ آﻳﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﭘﻮﻳﺎ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺪﻣﺎت

اراﻳﻪ ﻧﻤﻮد؟ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ

و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل داد.

روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﻳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻳﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ را

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان

و ﻓﻨﺎوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪای اداره ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺪف

ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در

اﺻﻠﯽ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوری و

ﻋﻤﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد دﭼﺎر ﻳﮏ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻌﻨﯽداری ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ درﻣﻴﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ

ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎﻳﺪ

در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎرک ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ،ﻳﮏ ﭘﺎرک ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻣﮑﺎن دارد آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ

ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻳﮏ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در آن در

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎزار ،اﻳﺠﺎد و رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﻧﻮآوری را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻧﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

۶
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰودۀ ﺑﺎﻻ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﮐﻴﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری واﺣﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
• ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.
• زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ را ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
• وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
• وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
• وﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺷﺮط ﺗﺎﺑﻊ
وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
• وﺟﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی

از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻋﺪم ﺗﮑﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ،ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ )ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ،ﻣﺘﺮو ﻳﺎ اﺗﻮﺑﺎن( ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ،

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻬﺮکﻫﺎ و

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری از دﻫﻪ  ١٩۶٠اﺑﺘﺪا در آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﭘﺲ از آن در دﻳﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪای از زﻧﺠﻴﺮه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺻﻄﻼح ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ،ﭘﺎرک ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻳﺎ ﭘﺎرک ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﮐﺎر

• وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ :وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ
و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﻠﯽ و ﺣﺘﯽ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
ﭘﺎرکﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن و اراﺋﻪ زﻣﻴﻦ ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت

ﻣﯽرود ،اﻣﺎ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ اﺻﻄﻼح ﭘﺎرک ﻋﻠﻤﯽ راﻳﺞﺗﺮ

زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،

اﺳﺖ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت ﻗﻄﺐ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﻣﺮوزه ﭘﺎرکﻫﺎی

ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎع واﺣﺪﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ را در ﻳﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﺪهای در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن اﻳﻔﺎ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺠﺎورت ﻗﻄﺐﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻳﺎ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ

و ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر و ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را ﺟﻬﺖ

ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ،ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ

اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﻢاﻓﺰاﻳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺠﺎورت ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ و

و ورود ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﭘﺎرکﻫﺎ

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ زﻳﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه

اﺳﺖ .ﭘﺎرکﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﮑﺎن ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ و دورﻧﮕﺎر ،ﮐﺎرﭘﺮدازی و

ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ

ﺧﺪﻣﺎت دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪای ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻤﻌﯽ و

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک

ﺑﺼﺮی و ﺳﺮوﻳﺲ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان

و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ و ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻗﻄﺒﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ

در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و

ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﻴﻨﺎر و ﻳﺎ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻘﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ

ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ

ﮐﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻧﺎم ﭘﺎرکﻫﺎی

و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ و

داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﭘﺎرکﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه

ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ،ﺑﻴﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺷﻴﻤﯽ ،ﻣﻮاد و ﺳﺮاﻣﻴﮏ،

اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد.

ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ،ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺑﺰار و ﭘﺎﻳﻠﻮتﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود

در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدی ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار

ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪ

از اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران،

ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت،

ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و در ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان

اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺑﺪاﻋﺎت و ﻧﻮآوریﻫﺎی

ﭘﺮﺳﺶ اول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻴﺴﺖ؟ دراﻳﻦ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﭘﺎرکﻫﺎ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﻧﺎم ﺧﻮد آﻧﺎن ﺛﺒﺖ و

ﺑﺎره ﺧﺎدﻣﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ ) ( ١٣٨١در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻴﻔﻴﺖ

ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻴﺎن

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺪاث اﻳﻦ ﭘﺎرکﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ دارای

ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ در آن ﺻﻮرت ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را

٧

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ و اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪﮔﻔﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪ ﻳﻚ

داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی داﻧﺶ ﻣﺤﻮر

آﻣﺎرﺷﻨﺎس از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و

اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ”ﭘﺎركﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ”،

ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ

”ﺷﻬﺮكﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ”” ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ” و ﻏﻴﺮه درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﺑﻌﯽ از رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و

ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درک ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ

اراﻳﻪ آن ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﻣﺪلآﻣﺎری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل

ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎﻳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﮐﺴﺐ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

وﻗﻮع آن ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻘﺘﺮی از ﻳﻚ

اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮزه ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ

ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان

در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوری از اﻫﻤﻴﺘﯽ وﻳﮋه ﺑﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی آﻳﻨﺪه در اﻳﻦ ﺣﻮزه

ﺧﺮوﺟﯽ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮی ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل در

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺒﺎﻧﯽ ) (١٣٨٩ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﻠﯽ

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻮع آن را ﻣﺪل آﻣﺎری ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ

در راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺣﺮاز ﺟﺎﻳﮕﺎه اول ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل  ١۴٠۴ﺑﺎ

ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊآوری زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ آﻳﻴﻨﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ

ﺷﻬﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،در آن

ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮم ﻣﺮاﺣﻞ ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اول

ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﭘﻮﻳﺎ ﻛﻪ در آن ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺪل آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ

ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪه ،ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و اﺧﺘﺮاع ،داﻧﺶ ﻓﻨﯽ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ،درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و ﺛﺮوت و در

و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻤﻴﺰ و ﻓﺎرغ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻳﻚ

آﺧﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺪار و ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﺪﻟﯽ ﻛﻪ از ﻛﺎراﻳﯽ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ در آن ﺗﺎﺛﻴﺮ

دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل آن

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،اﻳﺠﺎد دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ و

ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻛﺜﻴﻒ و آﻟﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل

اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ در

اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ دو وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان از ﻳﻚ

ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اوﻣﺮ )(٢٠١٢

ﻣﺪل آﻣﺎری رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺰوﻣﺎ

اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﮐﺎر آﻣﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری و داﻧﺶ

ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ

اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻟﮕﻮی اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اوﻣﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع

رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻣﺪل آﻣﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻛﻨﻮن در

ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دادهﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻤﻊآوری زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ

ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻛﻪ در ﻳﻜﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎركﻫﺎی ﻋﻠﻢ و

ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آن ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ

ﻓﻨﺎوری در ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ

دوره ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در

آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﭘﺎرﻛﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ–ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ

ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری ﭘﻮﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﺷﻬﺮی ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ از ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .زﻳﺮا ﻣﯽداﻧﻴﻢ در ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای

ﻛﻪ از ﻛﺎراﻳﯽ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻤﺎم

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و درﺳﺖ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ

ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ

در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ

اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﺎر ،داﻧﺶ آﻣﺎری و

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ

ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﮏ آﻣﺎرﺷﻨﺎس

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ

ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دو ﻧﮕﺮش زﻳﺮ روﺑﺮو اﺳﺖ:

رﻓﺘﻦ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ زﻳﺎنﺑﺎری را
ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﻛﺎرﺑﺮدی در ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﻏﻴﺮ از داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﻤﺎن ﭘﺎركﻫﺎی ﻋﻠﻢ
و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺟﯽزاده و ﺳﺮداری ) (١٣٩١اﻧﺠﺎم

 -١داﻳﺮه وﺳﻌﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎرﺷﻨﺎس در ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﺎر
ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 -٢واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟

ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ،داﻧﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺰﻳﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﺑﺎ ادﻏﺎم دو ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﻴﻮه ﺑﺮﺧﻮرد آﻣﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ

ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﻣﻴﻨﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ،ﺑﻪوﻳﮋه

در آﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮی وﺟﻮد دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

٨
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم وﺟﻮد دارد،

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻃﺮف اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه و

آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در

ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اراﻳﻪ ﻳﮏ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﻮزه آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح

در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻣﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﯽﮔﺮدد اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﭼﺮﺧﻪ

در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﮔﺮدد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮان در

ﺑﺎ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ از دادهﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﺎری ﮐﺎﻓﯽ را

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﮐﺴﺐ اﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﺎری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن

دادهﻫﺎ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ و ﻣﺠﺮد در ﻣﻮرد روﻳﺪادﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ دادهﻫﺎ را در ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ،

 -١ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻮآوری اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺸﺎورزی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دادهﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع دادهﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ .دادهﻫﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﻨﺪ.
واژه ” ”informدر اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ”ﺷﻜﻞ دادن” ﺑﻮده و ””information
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻴﻨﺶ و دﻳﺪ درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت در
واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻴﺎم ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ دادهﻫﺎی آﻣﺎری

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻃﺮح ﭘﺸﻨﻬﺎدی اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ دو ﺣﻠﻘﻪ

اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .دادهﻫﺎی آﻣﺎری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه

ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ اﻟﮕﻮی زﻳﺮ ﮐﻪ در آن ﭼﺮﺧﺶ اﻃﻼﻋﺎت

آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰودن ارزش ﺑﻪ دادهﻫﺎی آﻣﺎری،

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ آﻣﺎری در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ

در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮان

را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﮕﻮی ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎدی و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ

ﮔﻔﺖ داﻧﺶ آﻣﺎری از اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼﻋﺎت از دادهﻫﺎ آﻣﺎری رﻳﺸﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﺎری ﺑﺎﻻ از ﻃﺮﻳﻖ دادهﻫﺎی آﻣﺎری
ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد:
 -١ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ روشﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی :اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺧﺎص
دارﻳﻢ ،ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی دارد؟
 -٢اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎری دادهﻫﺎ :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﭼﻪ
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻛﺮد؟
 -٣ارﺗﺒﺎﻃﺎت :ﻫﺮ ﻛﺪام از روشﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﭼﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ؟
 -۴اﺻﻼح و ﺑﺎز ﺑﻴﻨﯽ :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان اﻗﺒﺎل آن در
ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
از ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان آ ﮔﺎه ﺷﻮﻳﻢ .آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت داﻧﺶآﻓﺮﻳﻦ،
ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ دادهﻫﺎ را در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی آﻣﺎری و ﻣﺒﺎدﻻت و اﻃﻼﻋﺎت را در ﭘﻴﺎمﻫﺎ ﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ.
اﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﺎری را از اﻓﺮاد ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی آ ﮔﺎه و ﺣﺘﯽ از روﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآورﻳﻢ .اﻃﻼﻋﺎت ،دادهﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دادهﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آن
دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت درون آنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﺎری ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪﻃﻮر دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻃﻼع ﭼﻴﺰی ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﯽداﻧﻴﻢ،
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰﻧﻴﻢ .اﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﺎری ،درك ،آ ﮔﺎﻫﯽ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در

٩

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢
ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ و ﻳﻚ ﮔﺎم

ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه

ﺑﻌﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار دارد ،ﻳﻌﻨﯽ دادهﻫﺎ )اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم( ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه در ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،ﺗﻌﻴﻴﻨﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎوی و ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻪ

ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮداﺷﺖ و اﺳﺘﻔﺎدهای ﻛﻪ از آن ﻣﯽﺷﻮد ،داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ

ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ را اﻳﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ داﻧﺶ آﻣﺎری ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ از دادهﻫﺎی آﻣﺎری

ﻓﻮاﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی :ﻓﻮاﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد:

و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از دادهﻫﺎی آﻣﺎری اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﻜﺎری

• ﻣﻬﺎرت در ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن

ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ از دادهﻫﺎی آﻣﺎری را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .زﻳﺮا ﻛﺎرﺑﺮد

• ﻣﻬﺎرت در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات

دادهﻫﺎی آﻣﺎری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻛﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و

• اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻄﺎ در اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﻬﺎ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دادهﻫﺎ در ﭘﺎركﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻛﻪ

• ﻣﻬﺎرت در ﺑﺎزﻧﮕﺮی وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ

ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪی اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع

• ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﮑﺮارﭘﺬﻳﺮی

ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮی ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻄﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

• ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺰﻳﻴﺎت

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ،ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮی
از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﺎری ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻴﺮوی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦآوری دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد آورده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ و ﻓﻀﺎی ﺟﺪﻳﺪی از داﻧﺶ ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرت و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻛﺎر ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
اﻳﻦ ﺑﺎور را ﮔﺴﺘﺮش دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻨﺶ و داﻧﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ آﻣﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻣﺪل
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﻳﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺪازهﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮاﻧﺪازهﭘﺬﻳﺮ
وﺟﻮد دارد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد در اﺧﺘﻴﺎر ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ
و ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪه و در ﻣﺪل ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﻳﯽ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی را
ﭘﻴﺶ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی در ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﻗﻌﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪون اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﭘﻴﭽﻴﺪه واﻗﻌﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ

در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ
ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺎركﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی اراﻳﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در آن ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ
ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و داﻧﺶ آﻣﺎری آن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
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 -٢ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 -٣ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻣﺎری
 -۴ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
 -۵ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی آﻣﺎری
 -۶اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺪاد و دادهﻫﺎ
 -٧ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﻋﻼم آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
 -٨ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎ
 -٩اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
 -١٠ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در
ﺳﻮاد آﻣﺎری در زﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎری ،ﺟﻤﻊ آوری ،اﻧﺠﺎم

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻃﺮح
و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﻫﺒﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺤﺖ ،دﻗﺖ و ﺑﻪروز ﺑﻮدن
آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻮد .در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﺳﻮاد آﻣﺎری ،ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ دارد .ﺣﺘﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﺻﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﻘﻼل رای ﻻزم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺷﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﯿﺰان ﻻزم اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ،ﺻﺤﺖ ،دﻗﺖ و ﺑﻪ روز
ﺑﻮدن آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اراﯾﻪ ﻧﺸﺪه ،ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼشﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اراﯾﻪ
ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ١٩٩۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻻزم در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎرﻫﺎی
رﺳﻤﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن و راه ﭘﯿﺶرو ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ده ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
ﺳﺎل  ،١٩٩۴ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎرﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮت در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در ﺳﻮاد آﻣﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ده ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -١ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎر

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﻟﺰوم ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺎر ،از وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ١٩٨١در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و دوﻟﺘﻤﺮدان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﺟﺪی ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﻧﻤﻮد .دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی
اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻟﻐﻮ ﮔﺮدﯾﺪ.
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٩٩٠ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺤﺚ ﮔﺴﺘﺮدهای در زﻣﯿﻨﻪ روشﻫﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ٢٠٠٠اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺪون داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ارﯾﺒﯽﻫﺎی ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و
ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر آرژاﻧﺘﯿﻦ از ﻃﺮف وزارت ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﯾﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آن ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اراﯾﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی واﻗﻌﯽ
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺎری
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻣﺘﻨﺎع از ﻓﺮﻣﺎن اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

١١

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢
ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﺎری و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ و ﺷﻮرای اروﭘﺎ ﺑﻪﺻﻮرت

ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ١٩۶۵ﺗﺎ  ١٩٨٩ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری از راﻫﺒﺮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﻪ راﻫﺒﺮد

ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ روش دادﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺎری ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ

روشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای آﻣﺎری اﺳﺖ.

ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮاد آﻣﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﺎ ﺳﻮاد آﻣﺎری درﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎط

ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای

ﻣﻮﺛﺮی ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ آﻣﺎرﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻪوﺟﻮد

ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ١٩٧٨وزﯾﺮ ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﺗﻌﺮﯾﻒ

آﯾﺪ .ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮازی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻮاد آﻣﺎری اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻮﺳﻂ  ILOﺗﻔﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را از روﻧﺪ ﺑﯿﮑﺎری اراﯾﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد

در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ

ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ ﺣﺰب ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ.

ﺧﻄﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻧﺒﻮد ﺳﻮاد آﻣﺎری در ﺣﻮزه آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه

در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﺑﺠﺎ از ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ و روشﻫﺎی آﻣﺎری در

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮای دوﻟﺘﻤﺮدان و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در

اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ١٩۶٨در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد آﻣﺎرداﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن

ﯾﮑﯽ از ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ روی ﺟﻤﻌﯿﺖ آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و

را اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ داﻧﺴﺖ .ﻣﺮاﮐﺰ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﻋﻼم

دوﻟﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ را

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ١٩٩۶ﮐﻤﯿﺘﻪای اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰاع ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮ

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت در دﺳﺘﺮس

روی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم و روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و در دﻫﻪ  ١٩٩٠در اﺗﺤﺎدﯾﻪ

اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ از آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻔﺎده

اروﭘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﻮرو ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان از آن آﻣﺎر در ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ” ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺿﻊ

ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎرداﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن

ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ،

ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اراﯾﻪ آﻣﺎرﻫﺎی داراﯾﯽ و ﺑﺪﻫﯽ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اروﭘﺎ ،اﻓﺮاد زﯾﺎدی را

ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﻪ ﺿﻌﻒ در ﺳﻮاد آﻣﺎری در ﯾﮑﯽ از ده ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺪه ﻓﻮق ،ﭼﻄﻮر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

وارد ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و آﻣﺎری ﮔﺴﺘﺮش

را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد.

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎرداﻧﺎن

ﻧﺒﻮد ﺳﻮاد آﻣﺎری ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دادهﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ و

و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد آﻣﺎری اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل  ١٩٨٩و

ﺑﺪون اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻮی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﺎل

اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ١٩٩٠آﻣﺎرداﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ

 ٢٠٠٧در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎدی در ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺪون زﻣﯿﻨﻪ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی

ﺳﻮاد آﻣﺎری ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪدی را در

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼع در اراﯾﻪ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری را ﺑﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ وادار ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎر ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻮارد

و ﺣﺮﻓﻪای آﻣﺎری ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻮد وﻟﯽ در درﺟﻪ اول ﺑﺎ ﻋﺎدت ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ و ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ

و روش ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻗﺒﻮل

اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻦ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار

آن ﺳﺨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و در درﺟﻪ دوم زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ

داد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ”اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ”

ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ١٩٩۴ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .در ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ

و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ

ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ و

در اراﯾﻪ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ،

ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﻗﺮار داده ﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮاد آﻣﺎری

ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮان آن ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ روشﻫﺎ و

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  UNECEدر ﭼﻬﻞ

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آﻣﺎرﻫﺎ را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪی

و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای اروﭘﺎ در  ١۵آورﯾﻞ ﺳﺎل

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

١٢
 ،١٩٩٢راه را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﺎری

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اراﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺳﺎل  ١٩٩۵ﺑﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﺎﻧﺰده آورﯾﻞ  ١٩٩۴ﺑﺎز ﮐﺮد .از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﮐﺰ

ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪادی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را درک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺳﺘﻘﻼل

ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﺧﻮد در اراﯾﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻮدن و درﺳﺘﮑﺎری در راس اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ

* National Statistics Code of Practice (revised
2009)2

و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
 -١ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  SDDSو  GDDSرا ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد.

* “Green paper” in 1998 (Statistics: a matter of
trust)3

در ﺳﺎل  ١٩٩۵ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮده و
در ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

in

* “White paper” in 1999 drafted in the light of

ﭘﻮل اﯾﻦ دو روش ارزﯾﺎﺑﯽ داده را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ واﻗﺘﺼﺎدی

responses to the previous paper4

ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  GDDSاﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮی را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  SDDSﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در

در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر

ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و روشﻫﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  SDDSﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﯽرود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﯿﺰان ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺻﻮل آﻣﺎرﻫﺎ در ﻋﻤﻞ،

ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮاد آﻣﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ،

ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،اﺟﺮا

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ دادهﻫﺎ ،رﻋﺎﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮس ﭘﺬﯾﺮی

و روﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﺳﺖ .در اﺳﺘﺎﻧﺪارد  SDDSﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ آﻣﺎر
و اﻃﻼﻋﺎت اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و
ﺻﺤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺎری و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ

داده  DQAFﯾﺎ Data Quality Assessment Framework
ﺳﻌﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ

آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﮐﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ SDDS
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮاردی را ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ ﻟﺰوﻣﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ دادهﻫﺎ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -۴ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در اراﯾﻪ آﻣﺎرﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎر و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮاد آﻣﺎری اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم  PARIS21ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ازاﻫﺪاف
راﻫﺒﺮدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ.
 -۵در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﮔﺰارشﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﻮﻧﺎن در  ٢۵ﻣﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ

 -٢در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﺨﺶ آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  UNSDﯾﮏ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ
ﺟﻬﺖ درج ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻮل آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.
در دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ اﺻﻮل ،ﺑﺨﺶ آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻧﻈﺮات ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﮔﺰارش آن
را در ﻣﺎرچ  ٢٠٠۴در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﯾﻪ ﮐﺮد .١
 -٣ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاد
آﻣﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ

آﻣﺎر ،دﻗﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ١۵اﺻﻞ
وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺟﺮا ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﻫﺮ
اﺻﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺟﻬﺖ ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۶در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاد آﻣﺎری در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
1 http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc04/200421e.pdf

2 http://www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/codeofpractice/codeofpracticeforofficialstatistics.pdf.
3 http://www.archive.officialdocuments.co.uk/document/ons/govstat/report.htm.

keyhistoricaldocuments/

4 http://www.statisticsauthority.gov.uk/abouttheauthority/ukstatisticalsystem/history/

��g��buildingtrustinstatistics.pdf.

١٣

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢
 -٧در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ

آﻣﺎر ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﯽ

ﮐﻪ دﻗﺖ آﻣﺎرﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ

ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﻔﮑﺮی و اﯾﺠﺎد

ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان اروﭘﺎ  ESGABﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ اراﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ٢٠٠٠اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪای

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ:
ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ  ١٩۶٠ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺑﯿﻦ آﻣﺎرداﻧﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ از ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺪی
و ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪوﯾﻦ

ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای و ﺳﻮاد آﻣﺎری ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺖ
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺳﻮاد آﻣﺎری ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای اﺧﻼﻗﯽ در اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ  ASAدر ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺗﺤﺖ

 -۴ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮدم و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻧﻈﺎرت ادوارد دﻣﯿﻨﮓ ۵ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٨٩و  ١٩٩ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار

از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺮﻓﺖ .۶
دﻣﯿﻨﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺸﺮو در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ١٩٨۵در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﻤﻦ
دﺳﺖ داﺷﺖ .٧
اﯾﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

 -۵در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪران ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی
از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ درک ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

آﻣﺎری ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آﻣﺎرداﻧﺎن از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن دو ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه

ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اول اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻫﻨﻮز راه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ.

ﺧﺎﺻﯽ از اﻓﺮاد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر درآﻣﺪ ﺧﻮد را از ﺳﻬﻢ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﻪای و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دوم

ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﺑﻌﻀﺎً در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در اﺳﺘﺎﻧﺪارد  SDDSﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ در ﺻﻮرت

ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ آﻣﺎرﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Not in Observance

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻮد.

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﮔﺰارشﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﺑﺴﯿﺎری

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻣﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ

ﭘﯿﺸﺮو در اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﮐﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه

اﺷﺎره ﮐﺮد:

وﻟﯽ ﻣﻮارد ﻋﮑﺲ آن ﻋﻤﻼ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ

 -١ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاد آﻣﺎری و ﮐﺪﻫﺎی
ﺣﺮﻓﻪای و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
“”Code de D´eontologi estatistique
 -٢اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻣﺎر ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ اراﯾﻪ راﻫﮑﺎر و ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و دوﻟﺘﻤﺮدان در

اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮاد آﻣﺎری
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ
ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎر در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ.

زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎل  ١٩٨١ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﭼﺮ ،اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻟﻐﻮ آن ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٣اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻣﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﻤﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
Edwards Deming

5 W.

6 http://www.amstat.org/about/ethicalguidelines.cfm.
7 http://isiweb.org/about/ethics2010

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

١۴

ﭘﺬﯾﺮش رﺷﺘﻪ آﻣﺎر
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﺎ ﻧﻘﯽ زاده ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر

اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ را ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻛﺸﻮر اﺑﻼغ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻊ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

s naghizadeh@yahoo.com

ﮔﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻠﻢ آﻣﺎر اﺳﺖ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر در آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی ﺳﺎل ١٣٩٢

ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ورودیﻫﺎی آن در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

 - ١ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر

دوره دﮐﺘﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﻣﺪرك

آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﻪﻃﻮر ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش

ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و رﺳﺎﻟﺖ آن ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوری در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی

ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﻮن اﺑﺘﺪا داوﻃﻠﺒﺎن در ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺸﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﻣﺆﺛﺮ

و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر در اﯾﻦ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ

آزﻣﻮن دارای  ١٠٨٣ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ  ۶٢٢ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ را زﻧﺎن)۵٧/۴٣

ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻋﻤﺎل

درﺻﺪ( و  ۴۶١ﻧﻔﺮ را ﻣﺮدان) ۴٢/۵٧درﺻﺪ( ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص

ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ زﻧﺎن ۵/٣١

ﻛﺸﻮر ،وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در

و ﻣﺮدان  ٩/٧۶ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :١ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ

 - ٢ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر

 -٣ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر ﺑﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ) (٢ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ  ٨٠٠ﻧﻔﺮ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول ) (٣ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه را ﻓﺎرغ

ﺑﻮده ﮐﻪ دارای ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ٧٣ﻧﻔﺮ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد

اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﺎ  ٣٠/۵۶درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص

اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﮐﻪ  ٩٣/۵٩درﺻﺪ از ﮐﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ  .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ

دادهاﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ دارای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ

ﺳﺎلﻫﺎی  ١٣٨٩اﻟﯽ  ١٣٩١ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺎرغ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ از آن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آزاد و ﭘﻴﺎم ﻧﻮر دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ

اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺳﺎل  ١٣٩١ﺑﺎ  ١٧/٩۵درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺎلﻫﺎی  ١٣٨٩و ١٣٩٢

ﻛﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٢/۵۶و  ٣/٨۵درﺻﺪ از ﻛﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ

ﺑﺎ درﺻﺪ ﻳﻜﺴﺎن ) (١۶/۶٧در ﻣﺮﺗﺒﻪی دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ

ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ  .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ  ٩/١٣ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ را

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺳﺎلﻫﺎی  ١٣٨۴اﻟﯽ  ١٣٨۵و ١٣٨٧

ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﯽ را

ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢
ﺟﺪول  :٢ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﺟﺪول  :٣ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

١۵

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

١۶
 - ۴ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر

ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ،

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران -ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل را درﻣﻴﺎن

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ۴ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺪل را داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ١۵/٧١

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ) ٣٣/٣٣درﺻﺪ( و ﭘﺲ از آن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ )٢٠/٣۴

ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.

درﺻﺪ( و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان) ٢٠درﺻﺪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط

 -۶ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه

ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ ) ٣/٩۵درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻮﻟﯽ

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه

ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻴﺎم ﻧﻮر و آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ

اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ۶ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﺮﺗﻴﺐ )(٢/٢۴درﺻﺪ و ) (١/۴٨درﺻﺪ اﺳﺖ .

ﺷﺎﻫﺮود )١١ﻧﻔﺮ( ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ ) ١٠ﻧﻔﺮ( و داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن )٩

-۵ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر

ﻧﻔﺮ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ٩٠ﻧﻔﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ

ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ را

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ

دوره روزاﻧﻪ ﺑﺎ  ۶٨ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ دارد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ آﻣﺎر درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ را ﺑﻪ
ﺟﺪول  :۴ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

١٧

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

ﺟﺪول  :۵ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﺟﺪول  :۶ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و دوره ﻗﺒﻮﻟﯽ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

١٨

ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر و ﺳﻨﺠﺶ
آﻣﻮزﺷﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

adolati@yazd.ac.ir
در ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارت
ﻋﻠﻮم ﻣﻮرخ  ٨٨/٣/٣١ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺮﻓﺼﻞ رﺷﺘﻪ ”آﻣﺎر و ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزﺷﯽ”
در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ

و ﺳﻤﯿﻨﺎر ١و) ٢ﻫﺮﮐﺪام  ٢واﺣﺪ (
دروس اﺧﺘﯿﺎری ) ١٨واﺣﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶واﺣﺪ آن آﻣﺎر اﺳﺖ(:
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در آﻣﺎر -ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در اﺣﺘﻤﺎل -داده ﮐﺎوی -ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی -ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﻋﻤﻠﯿﺎت ١و -٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ -ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد -ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ-
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ -رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ -ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎوره
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ارزش  ٣واﺣﺪ و دروس روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ
و ﻣﺨﺘﻠﻂ -آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان -رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی-
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ارزش  ٢واﺣﺪ.

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﻓﻊ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎب

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد راهاﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮑﺪه )ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ( آﻣﺎر و
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ دارد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازم .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻫﺪف اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر
و ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻨﺠﺶ و آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره از آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ،اﺟﺮا ،ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ و ﺿﺮاﯾﺐ آزﻣﻮن ورودی :رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  ،۴ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺎ
ﺿﺮﯾﺐ  ٣و ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  ٢اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻫﺮی داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن و داﻧﺸﻜﺪه
ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
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ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﻴﺎت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻳﺮان ،از
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺳﺘﻮن ”ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎب” ،در
ﻫﺮ ﺷﻤﺎره از ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ،ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷﯽ
و/ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارد ﻣﻌﺮﻓﯽ )و اﺣﻴﺎﻧﺎ ،ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﻧﻘﺪ( ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ از ﮔﺎه در اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎی آﻣﺎری ﺟﺪﻳﺪاﻻﻧﺘﺸﺎر

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ :اﯾﻦ رﺷﺘﻪ  ١٣٣واﺣﺪ درﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ٢١واﺣﺪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﺪف و رﺳﺎﻟﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ/ﺳﺘﻮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ٣٢ ،واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ٣١ ،واﺣﺪ اﺻﻠﯽ ٣١ ،واﺣﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و  ١٨واﺣﺪ اﺧﺘﯿﺎری

در ﻣﻮرد ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﭼﺎپﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﻜﻪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎرﺗﯽ رﻓﺖ ،ﻫﺪف از

ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل

دروس ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ) ٣٢واﺣﺪ( :ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ-

)در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ/ﭘﮋوﻫﺸﯽ( و دوم ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

رﯾﺎﺿﯽ ١و -٢اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ -روشﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﯾﺲ-

در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،از ﻫﻤﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان و اﻫﻞ ﻧﻈﺮ و اﻫﻞ ﻗﻠﻢ درﺧﻮاﺳﺖ

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ – اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی – ﻣﺒﺎﻧﯽ

ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در دو زﻣﻴﻨﻪ (١ :ارﺳﺎل ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻤﺘﺎز در

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ -رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ -ﻣﻘﺪﻣﺎت روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

زﻣﻴﻨﻪ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل (٢ ،ارﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎبﻫﺎی آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ،ﺑﻪ

)ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ( ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ارزش  ٣واﺣﺪ و درس آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار )٢

ﻏﻨﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ/ﺳﺘﻮن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم و

واﺣﺪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ(

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ،اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ

دروس اﺻﻠﯽ ) ٣١واﺣﺪ( :ﺟﺒﺮﺧﻄﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی – اﺣﺘﻤﺎل – روشﻫﺎی

 sm taheri@ut.ac.irارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

آﻣﺎری – روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی  ١و  -٢ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ – ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :د .اﺳﺘﯿﺮزاﮐﺮ( را ﻣﻌﺮﻓﯽ

و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ١و  -٢رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ارزش ٣واﺣﺪ ،دروس

و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ )ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ،٧٨ﺑﻬﺎر .(١٣٩٢در ﺷﻤﺎرۀ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻳﻚ ﻛﺘﺎب

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﻨﺠﺶﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام  ٢واﺣﺪ.

در زﻣﻴﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎل و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ) ٣١واﺣﺪ( :رﮔﺮﺳﯿﻮن ١و – ٢روشﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی –

)ﺑﻪوﯾﮋه ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ.

روﺷﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔﺴﺴﺘﻪ – روﺷﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ – ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎری

ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ:

ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار – ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای

Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and

آزﻣﻮن ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﻃﺮاﺣﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ-

Computer Science Applications

ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ارزش  ٣واﺣﺪ و ﮐﺎرآﻣﻮزی

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب  K.S. Trivediﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات  PHIﻣﻨﺘﺸﺮ

 ١از ﻫﻤﻜﺎر ﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﻜﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻢ.

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آﺧﺮﯾﻦ ﭼﺎپ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ٢٠١١اﺳﺖ.

١٩
١

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺘﺎب

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﮥ اﺣﺘﻤﺎل و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن اﺳﺖ ،در ﯾﺎزده ﻓﺼﻞ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول در ﺑﺎرۀ اﺻﻮل اﺣﺘﻤﺎل و ﺣﺴﺎب اﺣﺘﻤﺎﻻت،

ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ )ﯾﮏ و ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮه( .ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم در ﺑﺎرۀ اﻣﯿﺪرﯾﺎﺿﯽ ،ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺣﺪی

آﻧﭽﻪ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر را از ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪﻫﺎی

اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ و اﻣﯿﺪ ﺷﺮﻃﯽ دارد .در ﻓﺼﻞ

ﻧﻈﺮی و ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و

ﺷﺸﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ و ﭘﻮاﺳﻮن و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی

ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ،روان

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻒ زﻣﺎن

ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق و...

ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ،

ﮔﺴﺴﺘﻪ و زﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،و در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺻﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه

”ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری” اﺳﺖ.

اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ دﻫﻢ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮآورد و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ و در ﻓﺼﻞ

وب ﺳﺎﻳﺖ”ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری” اﻧﺠﻤﻦ

ﯾﺎزدﻫﻢ و آﺧﺮ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻣﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ

آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ درس اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای درس

ﮐﻪ ”ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و

اﺣﺘﻤﺎل و آﻣﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ )ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اﺣﺘﻤﺎل و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ( ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﭘﺎداش آورﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء آﻣﺎر اﺳﺖ”.

ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ

ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ ﻛﺘﺎب )ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﻣﺘﻦ ،ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر از آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر-ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ

رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری

رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ -رﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ”ﭘﺮﮐﺘﯿﺲ” )ﯾﺎ ”ﺑﺮزﯾﺪن”” ،ورزﯾﺪن”،

اﻃﻼﻋﺎت )و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ( و ﻧﯿﺰ رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﯾﺰ

”ﻣﻤﺎرﺳﺖ”” ،ﮐﺎرﺑﻨﺪی” ( ...،ﻣﻼزﻣﺖ دارد.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل و آﻣﺎر

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻋﻤﺪۀ آﻣﺎر ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﮐﺎرﺑﺮدی

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ”ﻣﺮﮐﺰ”ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای دادن ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن از دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ و

در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺻﻒ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ .دوﻣﯿﻦ

از ﺑﯿﺮون داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﻨﺪ ﮐﺮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺳﻄﻮح

ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ”دوره اﻧﺘﺮﻧﯽ” ﺑﺮای

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ،

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ -دﺳﺖ ﮐﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ-ﻣﺪار

زﻣﺎن اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ

اﻣﻮر در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ”راﻫﺒﺮان” آﻧﻬﺎ و ﻧﻮع ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی

ﻫﻤﮑﺎران آﻣﺎری ،ذﻫﻦ و زﺑﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻣﺮاﺟﻌﺎن و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ”ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن” ﺑﭽﺮﺧﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﻣﺘﻮن

)ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،

ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺪوﻧﯽ ﮐﻪ”راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺎﺑﺖ” ﯾﺎ ”آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ” ﮔﺮدش اﻣﻮر ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس اﺣﺘﻤﺎل رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻻزم ﺑﺮای اداره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ،و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﺪﺳﺘﯽای ﻛﻪ

ﺿﻌﻒ ﮐﺘﺎب ،از دﯾﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،ﻗﻀﺎﯾﺎ

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮدی در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺒﺮی ﺑﻮد.

و ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺑﻪﺻﻮرت آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮ

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮان

اﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن

و ﭘﯿﺸﻪ ﮔﺮان اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﯾﺎ ﺟﺰواﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ

وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﻠﻮم

ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﺶ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺪه آن ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ

اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﭽﻨﺎن دارای ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺬاب ﺑﺮای

ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب ”ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری” ،ﺗﺄﻟﯿﻒ”ﺧﺎوﯾﺮ ﮐﺎﺑﺮرا” و ”اﻧﺪرو

رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ،ﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﻣﮏ دوﮔﺎل” اﺳﺖ.

در درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ”ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ” ﯾﺎ ”ﻣﺒﺎﺣﺚ وﯾﮋه در اﺣﺘﻤﺎل” ﺑﺮای

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻔﺼﻞ از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮔﻔﺘﺎری و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﻪ در ﯾﮏ

دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ و

ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺸﺎوره ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺷﺮﺣﯽ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ از روشﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

آﻣﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه در ﻛﺘﺎب ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور آﻣﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎوره
را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺪ .ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ”ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎی ﻣﻮردی” ﺑﺎ درﺟﻪﻫﺎی
دﺷﻮاری ﻣﺘﻔﺎوت در ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در درک و ﻓﻬﻢ ﺗﻨﻮع ﭘﺮوژه
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

٢٠
• دﮐﺘﺮ ﻏﺪﯾﺮ ﻣﻬﺪوی

”ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎی ﻣﻮردی” ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﺷﻮاری ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روشﻫﺎی آﻣﺎری
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﯽ درﺑﺎره
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری  SASو  S-PLUSدر اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
)ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﺎر ( اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻧﯿﻤﺴﺎل در ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ –ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺘﺎب ﻛﻪ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ-ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر در اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮان درﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان
را در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﯾﺮ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ و ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻬﻪ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و از ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺘﺎب را ﺧﺎﻧﻢ

• دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ
ﺳﭙﺲ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦزاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ،دﮐﺘﺮ ﺑﯿﮋن ﻇﻬﻮری زﻧﮕﻨﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻋﻼﺑﺎف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺰاﻧﻪدار اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
اﻣﯿﻦ

ﺣﺴﻦزاده

 (am hassanzadeh@sbu.ac.irﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺮزاﻧﻪ ﺻﻔﻮی ﻣﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﻜﻦ ١٣٩٠

ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻋﺎدل آذر ،رﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان

دﮐﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه رﯾﻮاز ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ در ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

 ۵-۶آذر ﻣﺎه  -١٣٩٢داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس

F Rivaz@sbu.ac.ir
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶ ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻠﻮم ﺑﯿﻢﺳﻨﺠﯽ
)اﮐﭽﻮﺋﺮی( در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ،
ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزﺷﯽ
در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻮم اﮐﭽﻮﺋﺮی و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪ و
ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﻮرﺧﻪی ٣٠ام اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ١٣٩٣
اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .از ﻣﯿﺎن
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ،اﻋﻀﺎی زﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آرای ﻣﺄﺧﻮذه از  ٧٣ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .

)ﺷﻤﺎره

ﺗﻠﻔﻦ:

٢٩٩٠٢٩١٨٠٢١-

و

اﯾﻤﯿﻞ

ﺳﻼم ﻣﯽﻛﻨﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺎر ﻣﺤﺘﺮم ،اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﻳﺎن .ﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋه ﻣﯽﻛﻨﻢ
از ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﮔﺰاری ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺑﺮای ﻳﻚ روﻳﺪاد
ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ  ١٣٩٠و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آن از ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ .از ﻃﺮف ﺧﻮدم و ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان
ﻗﺪردان زﺣﻤﺎت ﻫﺴﺘﻢ .از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ و داوری
ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﯽﻛﻨﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده،
رﻳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻳﺮان ،ﺧﺎﻧﻢ اﺣﻤﺪزاده ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ در اﻳﺮان و از ﻣﻬﻤﺎن وﻳﮋه اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ ،ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون
ﻣﺤﺘﺮم رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻢ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﭙﺮدازم ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای

• دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻋﻼﺑﺎف

آﻣﺎری ﻛﺸﻮر و ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻴﻌﺖ،

• دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻬﺰادی

ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎ در ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم

• دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﭘﺎﯾﻨﺪه
• ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺗﺸﺖزر )ﺑﺎزرس(
• دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﻮداری ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ )ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل(

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ رﺻﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺪردان ﻛﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪه و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰ
آﻣﺎر اﻳﺮان و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و آﻣﺎری ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﻛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .
از زاوﻳﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ٩٠ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﻣﺮوز ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری

• دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦزاده

 ،٩۵اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ،٩٠ﻣﻮارد ﭘﻨﻬﺎن زﻳﺎدی را ﺑﺮای ﻣﺎ

• دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﻗﯿﻘﯽ اﺻﻞ )ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل(

ﻣﺸﻬﻮد ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﺼﻮر دﻳﮕﺮی از آن

• دﮐﺘﺮ ﺑﯿﮋن ﻇﻬﻮری زﻧﮕﻨﻪ
• ﻣﻠﯿﮑﺎ ﻓﯿﺮوزی )ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل(

اﻣﺮ داﺷﺘﻴﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری از ﺳﺎل  ۵ ،٨۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺪادی ﭼﻮن ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻛﺮده و

٢١

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢
آﻧﺮا ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮشﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس

اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی  ،ITاز ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﺎژولﻫﺎ،

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری  ٩٠ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در اﻳﺮان از  ۴/٢ﺑﻪ ٣/۵

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،روش ﻛﺎر ،ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺛﺒﺘﯽ

ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد

ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎ،

ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ و در ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﻳﻦ

ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﻔﻜﺮی دارد و ﺗﻬﻴﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری،

ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم و ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻦ و

ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﻋﺒﻮر از ذﻫﻨﻴﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﻘﯽ را ﭘﻴﺶ روی ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﻛﻨﺪ.

و اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ،ﺳﺮﺷﻤﺎری  ٩۵ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ،٩٠در ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ

در ﺻﻮرت اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ آﺳﻴﺐ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ اﺟﺮای

ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع

آن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ  ١٠ﺳﺎﻟﻪﺷﺪن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮای  ٩۵ﺻﺪق ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ.

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن

در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ از ﺳﺮﺷﻤﺎری  ،٩٠ﺑﻪوﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ

ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ٩٠اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ آﺷﻜﺎر ﺷﺪ ﻛﻪ

در ﺣﻮزه ﺟﻤﻌﻴﺖ درﺳﻬﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ .ﻟﺬا ﻫﺰﻳﻨﻪ  ١٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎردی ﺳﺮﺷﻤﺎری

اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺮﺳﺖ اﺳﺖ.

 ٩٠در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،رﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﻣﺴﻴﺮ

ﻟﺬا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﺮﻳﻨﻪ اﻧﺪﻛﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ،ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﺼﻴﺺ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰی اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ

ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻮض ﺷﺪ

اﻧﺴﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺘﺶ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮی در

و ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪردان اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ

زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻦ ،ﺳﻼﻣﺖ ،روﺳﺘﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﺎل

اﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻮد .از آن ﻣﺎﻣﻮر آﻣﺎرﮔﻴﺮ ﻛﻪ ﺳﻌﯽ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ دادهﻫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ

ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان در ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت رﻳﺰ

ﺟﻤﻊآوری ﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﻓﺮادی ﻛﻪ اﻳﻦ دادهﻫﺎ را ﭘﺮدازش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻮاری را در ﺣﺪ ﺑﻠﻮكﻫﺎی  ۴٠٠ﺧﺎﻧﻮاری در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان

اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﮕﺎه ،ﺳﺮﺷﻤﺎری  ،٩۵ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﻮری

اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد

ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری را  ۵ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺳﺎل  ،٢٠١١ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﺮان،

ﺷﺪه و ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ از آن ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎراﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل

ﺳﺮﺷﻤﺎری در ٧٧ﻛﺸﻮر ،از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻄﺢ  ٣از ﻧﻈﺮ

ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ،ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﺷﻨﺎس اﺳﺖ،

ﺳﺮﺷﻤﺎری ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ زاوﻳﻪ دﻳﺪی ﻛﻪ

وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﻛﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮ ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس،

اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درب ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮد را ﻧﻴﻢ

ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎس ،اﻗﺘﺼﺎددان ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪار و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  ٩۵اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ

اراﺋﻪ داده و اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﻛﻪ درﻛﺸﻮر رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ .ﻟﺬا ﺗﻀﺎرب اﻓﻜﺎر ،ﻧﻪ

زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮر آﻣﺎرﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ١٠ﺗﺎ  ١٢دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎﻳﺪ

ذﻫﻨﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و از روی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ رﻓﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺛﺒﺘﯽ

ﻋﻠﻤﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ روی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﻧﻴﺰ

و آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﻼم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﺑﻪ اﺟﻤﺎع رﺳﻴﺪ .ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻼم

ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﻛﻪ در ﺳﺎل  ٧٠ ،٩٠ﻗﻠﻢ ﺳﻮال ﺑﻮده ،ﺑﻪ  ٢٠ﻳﺎ ٢۵ﻗﻠﻢ ﻛﺎﻫﺶ داده

ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل

و ﺑﻘﻴﻪ اﻗﻼم را از ﻃﺮﻳﻖ ﺛﺒﺘﯽ و آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﻳﺎ

 ٩١اﻋﻼم ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،اﻳﻦ ﻋﺪد ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﻢ .در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻫﺎی

ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ .در ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ،ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر

ﺧﻮﺑﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻋﻼم

اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ ١/٨ ،اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﮔﺎه ﻧﺮخ

ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  ٩۵اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺑﺎروری ﻛﻞ دﻳﮕﺮی از ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ

اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺳﺮﺷﻤﺎری  ٩۵ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آزﻣﺎﻳﺶ

اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای آﻣﺎر ﻛﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻛﺸﺎورزی اﻣﺴﺎل ﺑﻪ روش  IT- BASEDاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﯽ

اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﻴﺰ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺴﺘﺮ  IT- BASEDﻛﺮدن ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان

از ﻣﺪرنﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎ ،ﻋﺪد  ١/٨را ﺑﺮای ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آورده

ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻛﺸﺎورزی در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر

اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻠﻤﯽ

در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ  ١۴ﻫﺰار ﻧﻴﺮو اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و

ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺸﻮر ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ اﻳﻦ

ﻣﺴﻜﻦ  ١٣٩۵ﻧﻴﺰ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼﺷﻤﺎن

ﻋﺪد اﻋﻼم ﺷﻮد .ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد رﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻪ

ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻣﺎﻣﻮران را آﻣﻮزش دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮران آﻣﺎرﮔﻴﺮ ﻏﻴﺮ

ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ،ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ آن زده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﮔﺎه در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺳﺮﺷﻤﺎری را دﻗﻴﻖ و ﺧﻮب اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺠﻠﺲ ،دوﻟﺖ و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

٢٢
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﻴﺮی و ﻳﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﭘﻴﺶ رو و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ .ﻣﻦ ﺧﻮﺳﺘﻪام
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ در اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ،ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓﻪای ،ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎی
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه و واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﮔﺮدد.

ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی ،دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ

] [ ۵دﮐﺘﺮﺳﻴﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺮﻧﻴﺎ :ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر ﻓﺮﻛﺘﺎل در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ.
] [ ۶ﻋﻠﯿﺒﺮیﺧﺠﺴﺘﻪ :ﺑﺮآورد ﺑﯿﺰی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ واﯾﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ
دادهﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه.
] [ ٧روﺷﻨﮏ زﻣﺎن :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل و اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺴﯿﻦ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﯽدو
ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻘﯿﺎس.
] [ ٨اﺣﺴﺎن ﮔﻞزاده ﮔﺮوی :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻛﻨﺘﺮل
ﺧﺎص.
] [ ٩ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﮏﻣﻨﺶ :ﻣﺪلﺳﺎزی ﻃﺮح رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﯿﺰ
ﺗﺤﺖ رﻓﺘﺎر ﻓﺎزی.
] [ ١٠ﭘﺮﯾﺴﺎ ﮐﯿﺎن ﻧﺮﺳﯽ :ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ.

ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١و ٢٢
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ١٣٩٢ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﺷﯿﺮاز ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﻼﺻﻪ
اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

] [ ١١ﻣﻬﺴﺎ ﻣﻌﻤﺎرﺻﺎدﻗﯽ :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻘﺪار -ﺗﻌﺪﯾﻞ pﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
آن.
] [ ١٢اﻋﻈﻢ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽزاد ﻫﮑﺮاﻧﯽ :ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻤﺮاه آﻣﺎرهﻫﺎی ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ
ﻧﺮﻣﺎل ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه.

 -١ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ١۴١ﻧﻔﺮ
 -٢ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎل ﺷﺪه  ١٧٨ﻋﻨﻮان
 -٣ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ  ١١۶ﻋﻨﻮان
 -۴ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﯿﻦ  ١٧ﻋﻨﻮان
 -۵ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه  ٣ﻋﻨﻮان
 -۶ﺗﻌﺪاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی  ٢۴ﻣﻮرد
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮازی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
] [ ١ﺟﻮاد ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ :ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎره ﻧﺴﺒﺖ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ  L qدر آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ.

] [ ١٣زﻫﺮا اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯿﺒﺪی :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺮﺑﻘﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
) (n-k+١از  nﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ.
] [ ١۴ﻗﺪرتاﻟﻪ رﺣﻤﺘﯽ :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮ در دادهﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ.
] [ ١۵ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ :ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎرﮐﻮف.
] [ ١۶ﻓﺎﻃﻤﻪ زارﻋﯽ :روﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دادهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
اﻋﺪاد ﻓﺎزی ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش.LOOP

] [ ١٧اﯾﻤﺎن ﻣﺨﺪومL2E and E-Bayesian Methods for :
Parameters Estimation of Beta Distribution
] [ ١٨ﻣﻬﺪی ﺳﻠﻤﺎﻧﭙﻮرA New Test of Fit for the Structural:
form of a Distribution Based on the Empirical

] [ ٢اﺣﺴﺎن ﻣﺰﯾﻨﺎﻧﯽ :روش ﺧﻮدراهاﻧﺪاز ﺑﺮای آزﻣﻮن ﭼﻨﺪﻧﻤﻮﻧﻪای از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ.
] [ ٣ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن :اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﺎزی درﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺑﯿﺰﯾﻦ.
] [ ۴دﮐﺘﺮﻣﻬﺪی ﺷﻤﺲ :ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻣﺎرهی ﺑﺴﻨﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻏﯿﺮآ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺶ.

Characteristic Function
] [ ١٩دﮐﺘﺮﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﭼﺸﻢآورA note on wavelet frames in :
Hilbert spaces
] [ ٢٠دﮐﺘﺮﻟﯿﺪر ﻧﻮاﯾﯽHypotheses Optimal Testing for :
Markov Chains On R- Identification and Ranking
Problems of Multiple.

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢
] [ ٢١ﮐﻤﺎل ﻓﻼﺣﯽ:

٢٣

Finite-Dimensional Probabilistic
Modular Spaces

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ:
] [ ٢٢ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ :ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎری ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار
R.
] [ ٢٣دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ :ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺮك در ﺗﯿﺮ
ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ.
] [ ٢۴اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﺑﺪ :ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮس.

• داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ
اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ-اﺳﺘﺎﻧﯽ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوه آﻣﺎر،

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره دﮐﺘﺮی

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎﻏﻔﻠﮑﯽ

اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
در  ١٨و  ١٩اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ١٣٩٣در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮑﺪه رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺣﺪود  ۵٠ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ،رﮔﺮﺳﯿﻮن ،ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ،

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ١٣۶۴در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر
 ١٣٨۶از داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ آﻣﺎر  ١٣٨٩از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،دﮐﺘﺮی
آﻣﺎر  ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.

روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ،اﺣﺘﻤﺎل و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ،آﻣﺎر
ﻓﺎزی ،ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،روشﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه )ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮔﺴﺴﺘﻪ( ،روشﻫﺎی
ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی آﻣﺎری ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ  ١۴ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ )ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ٣٠دﻗﯿﻘﻪای( ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ١٨اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻮأم دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ و زﻣﺎن

در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻤﻌﯽ ﺑﺼﺮی داﻧﺸﮑﺪه رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از ﮐﻼم اﻟﻪ ﻣﺠﯿﺪ

ﺗﺎ رﺧﺪاد ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ«

و ﭘﺨﺶ ﺳﺮود ﻣﻠﯽ و ﮐﻠﯿﭗ ﺳﺮود و ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا آﻗﺎی دﮐﺘﺮ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ دﻫﻘﺎن )دﺑﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ( ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻟﺸﮑﺮیﭘﻮر از
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوه آﻣﺎر و اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی
ﻧﻤﻮده و از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .در اداﻣﻪ،

اﺧﺒﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﺴﺐ؛ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺪﻋﻮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ درﺑﺎره ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺎز ،ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ،آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺟﻌﻔﺮی )ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه( ﮔﺰارﺷﯽ

alamatho@sci.ui.ac.ir

از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

• داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮔﻠﻌﻠﯿﺰاده ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اراﺋﻪ دادﻧﺪ.
در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،دو ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮاد
آﻣﺎری و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ

ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ  ١٩اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮﮔﺰار

اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ،ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس در

ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻌﻔﺮی ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از روﺣﯿﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و

ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ٩٢-٩٣ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺮ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﺣﯿﻪ

اﺳﺖ.

ﺷﺪﻧﺪ .در اداﻣﻪ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ دﻫﻘﺎن )دﺑﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ( و ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﺒﺎر )دﺑﯿﺮ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم -ﺑﻬﺎر  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨٢

٢۴
ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ( ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ ،از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﮔﺮوه آﻣﺎر و اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎری در اﻣﻮر
داوری ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد اﺻﻮل و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در داﻧﺸﮕﺎه وﻻﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ
-١
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ زارﻋﯽ )اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﺎر(

ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در داﻧﺸﮕﺎه وﻻﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ
-١
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

 -١ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ »روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی « ﻫﻤﺎﻳﺶ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ اﻳﻦ روز

ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰی

ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﺎر و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

از آﻗﺎی رﺿﺎ اﺣﻤﺪی )ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮاد آﻣﺎری( ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮ

آﻗﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه وﻻﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ

ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺮا ﮐﻤﺎﻟﯽ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻫﻤﺎﯾﺶ( ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﺮوه آﻣﺎر در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﺳﺎل ﺟﺎری از ﻣﻴﺎن ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی

• داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ اﻳﺮان
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد رودﺑﺎری ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﻗﺎی دﻛﺘﺮ دﻫﻘﺎن اﺳﺘﺎد آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﻳﻦ روز را ﺑﻪ ﻧﺎم »روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی
« ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ رﻛﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺖ و آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت

 -١ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺰارﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﺣﻘﺎﻧﯽ در دی ﻣﺎه ١٣٩٢
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٢ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪی و آﻗﺎی ﺣﻘﺎﻧﯽ در دی
ﻣﺎه ١٣٩٢ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٣ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ،در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٩٢ﮔﺮوه آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ از داﻧﺸﮑﺪه

و دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﻈﺎم
آﻣﺎری را از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری
ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﺎر و رﻳﺎﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ
و اﻫﺪای ﺟﻮاﻳﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد.
 -٢اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه وﻻﻳﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم

ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﺰﺷﻜﯽ اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ.

اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی ﺳﺎل  ٨٨رﺷﺘﻪ آﻣﺎر در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ٩٢ﻓﺎرغ

 -۴ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻧﺎم ﮔﺮوه از ”آﻣﺎر و رﯾﺎﺿﯽ” ﺑﻪ ”آﻣﺎر
زﯾﺴﺘﯽ” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
 -۵ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺑﻴﻦ  ۶ﻧﻔﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  ٣ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در آزﻣﻮن
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ:
 -١ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮواﻧﻪ رﻓﻴﻌﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
 -٢ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﺋﺰه داﻣﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 -٣آﻗﺎی اﺣﺴﺎن درازﻫﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻳﺰد
 -٣اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه وﻻﻳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر در ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺳﺎﯾﺮﺷﻤﺎره از
اوﻟﻴﻦ
” ﻣﺤﻚ ” در آذر ﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪای از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن آﻣﺎری ،ﻃﻨﺰ آﻣﺎری و ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ از دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره اﺳﺖ.

• داﻧﺸﮕﺎه وﻻﻳﺖ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
دوﻣﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺪازهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن
ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻲ دادهﻫﺎي ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
 8و  9ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1393

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼـﻴﻼت
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻈﺮﻳـﻪ اﻃـﻼع ،ﻗﻄـﺐ ﻋﻠﻤـﻲ
دادهﻫﺎي ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ دوﻣﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه

اﻧﺪازهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن
را روزﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  8و  9ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  1393ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺤﻮرﻫﺎ:

 .1ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت
 .2اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎري ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﻧﺪازهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت
 .3اﻧﺪازهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺣﺘﻤﺎل
 .4اﻧﺪازهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد
 .5ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺪازهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻋﻠﻮم
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق را ﺑﺮاي اراﻳﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ(:
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دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ اﺳﺪي ،داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﻟﺪي ،داﻧﺸﮕﺎه رازي
دﻛﺘﺮ ﻗﻮﺷﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﻫﺪﺗﻨﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
دﻛﺘﺮ ﻣﺎرﻳﺎ ﻟﻨﮓ ﺑﺎردي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﭘﻠﻲ ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
دﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻤﻲ ﺑﺮزادران ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ )دﺑﻴﺮ(

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺮﻛﺖ:

 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اراﻳﻪ ﮔﻮاﻫﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ) 800,000 :ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار( رﻳﺎل ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ) 1,300,000 :ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰار( رﻳﺎلﺗﺒﺼﺮه  :1ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،دو وﻋﺪه ﻧﺎﻫﺎر و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2اﺳﻜﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻬﻢ:
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻗﻄﺐ:
ﻣﺸــــﻬﺪ ،ﻣﻴــــﺪان آزادي،
داﻧﺸــﮕﺎه ﻓﺮدوﺳــﻲ ﻣﺸــﻬﺪ،
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ ،ﮔﺮوه
آﻣﺎر
ﺗﻠﻔﻦ و دورﻧﮕﺎر:
051 -38828605
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:

 آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت - 1393/09/30 :اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻻت1393/10/13 : آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم1393/10/20 :ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري :ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ
.1
.2
.3
.4

osdce@um.ac.ir

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ:
http://osdce.um.ac.ir
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ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
ﻣﻘﺎﻻت اراﻳﻪ ﺷﺪه در  8ﺻﻔﺤﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺖ ) (Style fileﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗﻄﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪداوري در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﺎپ )اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ( ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  4250 -48961ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻛﺎرﮔـﺎه ﻗﻄـﺐ ﻋﻠﻤـﻲ دادهﻫـﺎي
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت وارﻳﺰ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

